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1 AINEISTOT 

Tarvittavat aineistot ovat VMI-tilavuusrasteri, Maanmittauslaitoksen maastotietokanta (tie-
verkko) sekä Kiinteistörekisteritieto tilan rajoineen (KRK aineisto). 
 
Peruskartta-aineisto ja GT-kartta on myös hyvä olla käytettävissä, lähinnä alueen hahmotta-
mista varten. 
 
Tieverkosta hyödynnetään haja-asutusalueen tiestöä. Metsäautotiet sisältyvät käytännössä 
maastotietokannassa luokkaan Ajotie (12141). Luokka on määritelty maastotietokannassa ajo-
tieksi, joka on yksiajoratainen, yksikaistainen ja ajoradan leveys on alle 3 m. 
 
 
2 VÄLINEET 

Työssä käytetään ESRI ArcMap 9.2 ohjelmistoa, sekä ohjelmaan erikseen hankittavaa Spatial 
Analyst laajennusta. 
 
 
3 TYÖVAIHEET 

ArcGis työtilaan luetaan tarvittava aineisto, VMI tilavuus rasteri, maastotietokannan tiestöstä 
luokka 12141 Ajotie, sekä käsiteltävän alueen/kunnan krk aineisto. 
 
 
4 RASTERIN KÄSITTELY 

Ensiksi varmista että SpatialAnalyst-laajennus on valittuna. Valitse Tools – Extensions ja laita 
ruksi kohtaan Spatial Analyst. 
 
Työ aloitetaan monilähdekuvan käsittelyllä. Monilähdekuvassa on muitakin luokkia, kuin ti-
lavuuksia, joten täytyy ne poistaa ennen analyysin tekoa. Pikselin arvo 247 on viimeinen tila-
vuutta kuvaava arvo. Loput aina arvoon 255 asti ovat muuta kuin metsämaata kuvaavaa val-
koista taikka pilven alla olevaa aluetta. 
 
Kuvan pikseliarvot luokitellaan 248:sta ylöspäin uudelleen. Luokittelu tehdään ArcMapin 
työkalulla Spatial Analyst  Reclassify. Ensin määritetään, mikä rasteri halutaan muokata. 
Sen jälkeen taulukon vasempaan sarakkeeseen ilmestyvät rasterin solujen saamat arvot. Oike-
aan sarakkeeseen määritetään uudet arvot. Alkupään arvot saavat pysyä samana eli kaikki alle 
247 olevat saavat sama arvon, kuin vanhassa rasterissakin. Kaikki loput arvot 248:sta eteen-
päin saavat arvon nolla, koska niiden tilavuus on nolla. Viimeiseksi määritellään tallennus-
paikka ja tiedoston nimi. 
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Uudelleen luokiteltua kuvaa voidaan nyt käyttää tilavuuden määrittämiseen.  
 
 
5 TEIDEN VALINTA 

Kiinnostuksen kohteena olevan alueen tiestö valitaan seuraavaksi ja valinta tallennetaan uu-
deksi tiedostoksi. 
 
Valinta tehdään työkaluriviltä löytyvällä SelectFeatures työkalulla. 
 

Valinnan voi tehdä klikkailemalla tienpätkiä shift painike poh-
jassa tai vetämällä alueen päältä suorakaide. Tai molempia tapo-
ja yhdistellen.  
 
 

 

 
Kuvassa on uudelleen luokiteltuna VMI tilavuusrasteri ja tarkasteltavana olevan kohteen 
metsäautotiet. Tiestöstä valittuna olevat kohteet on sinisellä valintaa osoittavalla värillä  
korostettuna. 
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Valinta tallennetaan omaksi tasokseen painamalla hiiren oikealla tiestö-tason päällä (Data 
Frame) ja valinnalla Data –  Export Data. 
 
Export valikosta valitaan Selected Features ja tiedosto tallennetaan haluttuun hakemistoon. 
Tallennuksen jälkeen lisätään tuotos Arcin Data Frameen. 
 

 
 

 
 
 
6 VAIKUTUSALUE VYÖHYKE 

 
Seuraavaksi tehdään tarkasteltavalle tiestölle vaikutusalue vyöhyke eli bufferi eli puskuri. 
Tiestölle luodaan halutulla etäisyydellä bufferivyöhyke tien keskilinjasta tien molemmille 
puolille. Tässä esimerkissä on käytetty 300m bufferia. 
 
Käytetään Arcin Toolboxista löytyvää Buffer työkalua. Työkalu löytyy nopeasti käyttämällä 
Toolboxin Search toimintoa. 
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Input Features -valintaan otetaan haluttu aineisto, Output Feature Class -valintaan haluttu ha-
kemisto ja Dissolve Type -valintaan valitaan ALL. Muuten valinnat voivat olla oletusasetuk-
silla. 
 
OK-valinnalla ohjelma tekee bufferista oman tasonsa ja lisää sen Data Frameen muiden taso-
jen joukkoon. 

Bufferin kuvaustavan voi muuttaa läpinäkyväksi 
Data Framen puolelta painamalla tason kuvausta-
paa ilmaisevaa ruutua hiiren oikealla ja valitsemalla 
No Color. 
 

 
 
Kuvassa tarkasteltavana 
olevat metsäautotiet  
mustalla, 300 metrin vaiku-
tusalue bufferin raja punai-
sella ja uudelleen luokiteltu 
VMI- tilavuusrasteri. 
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7 LASKENNAT 

Seuraava vaihe on bufferin alueella olevan puuston määrän laskenta Spatial Analyst  
-laajennuksen Zonal Statistics -osiota käyttäen. Lisäksi selvitetään bufferin pinta-ala ja tiever-
kon pituus. 
 
Tämän esimerkkitapauksen kuvasta näkyy, että alue on metsäkeskuksen alueen rajalta, jolloin 
osa bufferista menee metsäkeskusrajan ja samalla VMI tilavuusrasterikuvan ulkopuolelle. 
Bufferista voidaan leikata alueen ulkopuolelle menevät alueet vaikka metsäkeskuksen rajaa 
kayttäen. 
 
Leikkaus tehdään toolboxista löytyvällä Clip-työkalulla. (Kannattaa tässäkin käyttää sitä 
Search-toimintoa työkalun löytämiseen!!) Tasoksi jolla leikataan tarkoitukseen sopiva raja-
aineisto ja leikattavaksi tasoksi valitaan tiebuffer.  
 

 
 

 
 
Kuvassa leikattu aineisto VMI rasterikuvan päällä. 
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7.1 Tieverkon pituus ja bufferin pinta-ala 

 

 
Ensiksi lisätään tieverkon ominaisuustietotauluun uusi sarake pituusarvoa varten. Sitten laske-
taan tiestön pituus. 

 

Ominaisuustietotaulussa painetaan hiiren oikealla 
lisätyn Pituus-sarakkeen otsikon päällä ja valitaan 
Calculate Geometry. Yksiköiksi valitaan Meters ja 
laskenta käynnistetään OK valinnalla. 
 
Huom. Aineistokehykselle (DataFrame) tulee olla 
määriteltynä general asetusten puolelta metriset 
mittayksiköt. Muutoin Units-valinnassa lukee 
Unknown Units tms. ja laskenta ei onnistu. 
 

 
 
Tieverkon yhteenlaskettu pituus löytyy ehkä nopeimmin hiiren oikealla pituus sarakkeen ot-
sakkeesta ja ottamalla valinta Statistics. Tässä tapauksessa yhteenlaskettu pituus löytyy koh-
dasta Sum: 8579,4 metriä. 
 
Bufferin pinta-ala saadaan samalla tavalla kuin tieverkon pituus. Eli Bufferin ominaisuus-
tieto -taulu auki – Options Add Field (Float) – Calculate Geometry – Area – Hectares 

 

Tässä käytetään nyt sitä metsäkeskus rajalla leikattua 
bufferia ja sen pinta-alaksi saatiin 448,73 Ha. 
 

  

Erillinen liite Metsätehon raporttiin 202    Ohje 4 2.12.2008 9 



 

7.2 Zonal Statistics  

 

 
 
Spatial Analystin Layer valikosta valitaan uudelleen luokiteltu rasterikuva. Spatial Analyst 
painikkeen takaa avautuvasta valikosta valitaan Zonal Statistics. 
 

 

Tässä käytetään rasteria rajaavana alueena (Zone 
dataset) vektori- eli polygonimuotoista bufferi vyö-
hykettä. 
Eli sitä jo aiemmin metsäkeskus rajalla editoitua 
bufferia. 
Tässä rajapikselit tulevat laskentaan mukaan!! 
Value raster = rasteri mistä laskenta tehdään = luo-
kiteltu rasterikuva 
Tilastollisena suureena käytetään keskiarvoa, Mean 
 

 
 

 
 
Tuloksena saadaan taulukko ja taulukosta löytyy MEAN sarakkeesta alueen pikseleiden kes-
kiarvo. Tilavuusrasterissa tilavuutta kuvaavia sävyarvoja on 247 kpl, mutta metsässä puuta 
voi olla yli 400 m3/ha. Tilavuusrasterin arvot tulee kertoa kahdella, jolloin saadaan todellinen 
puuston määrä. 
 
 
8 TULOKSET 

Työ voidaan tehdä myös siten, että rajapinnassa olevat pikselit poistetaan. Tässä tapauksessa 
rajapikselit ovat kuitenkin mukana. Lopputuloksen kannalta lienee yhdentekevää. ovatko ra-
japikselit mukana vai ei. Tavoitteena on kuitenkin suuruusluokan määrittäminen, eikä tarkka 
mittaus. 

• Puuston keskitilavuus alueella on 2 * 60,8971 = 121,79 m3/ha 
• Vaikutusalueen pinta-ala on 448,73 Ha 
• Puustoa koko alueella on 448,73 Ha * 121,79 m3/ha = 54 652,71 m3 
• Tieverkon pituus on 8579,4 metriä 
• Puuta/100 m tietä on 54 652,71 m3 / 85,794 = 637 m3/100 m 
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Laskentaa voi tehdä käytännössä kaikilla monilähde- VMI kuvilla. Liitteissä on mukana yksi 
esimerkkilaskenta, jossa laskenta on tehty kuusitukki.tif kuvalla.  
 
 

 
 
Kuvassa aineiston päälle on lisätty vielä kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset. 
 
 
9 AIKAMENEKKI 

 
Edellä kuvattujen työvaiheiden läpiviemiseen menee aineistojen ennakkovalmistelun tasosta 
ja tekijän harjaantuneisuudesta riippuen esimerkeissä käytettyjen aineistojen laajuudessa noin 
2 tuntia/alue. 
 
Rutiinin myötä aikamenekki luonnollisesti vähenee. Alussa valmistelevia töitä syntyy maasto-
tietokannan muokkaamisesta. Maastotietokanta on jaettu pelastuspalveluruudukon perusteella 
osiin. Pelastuspalveluruutuja metsäkeskus alueelle mahtuu joitain kymmeniä, Häme – Uusi-
maassa 50 kpl. Maastotietokanta toimitus on .ZIP pakettina/pelastuspalveluruutu. Yhdessä 
paketissa on sitten koko maastotietokannan sisältö ko. ruudusta. Zipit pitää siis purkaa (n.50 
kpl) ja puretusta sisällöstä haetaan liikenneverkon elementit ja sieltä haetaan haja-
asutusalueen tiet. 
 
Tiestö kannattaa purkaa samaan kansioon ja yhdistää ArcMapissa tieluokittain omaksi tiedos-
tokseen. Yhdistämisessä käytetään Merge työkalua. 
 
Maastotietokannan valmistelu on työläs vaihe, mutta se kannattaa tehdä.  
 
 
10  LIITTEET 

Liitteinä muutama mallikuva tulosten visualisoinnista, sekä VMI- kuvien värien selitteet. 
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